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TARGOWICA I JEJ TALARY 1793 R.  
PIENIĄDZ INSUREKCJI KO ŚCIUSZKOWSKIEJ 1794-1795 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Minęło 250 lat od wstąpienia na tron Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był przez 
jednych krytykowany za uległość wobec Rosji i przystąpienie do Targowicy, 
przez innych doceniany za reformy i wkład w rozwój polskiej kultury, co wciąż 
budzi emocje. Stanisław Poniatowski - stolnik litewski z tytułem hrabiego 
odebrał staranne domowe wychowanie i wykształcenie, znał kilka języków 
obcych. W młodości zwiedzał Europę. Dyplomacji uczył się pod okiem 
brytyjskiego ambasadora przy dworze carskim carycy Elżbiety Romanow - sir 
Charlesa Williamsa - był jego sekretarzem. 

 

Romans przyszłego króla Polski 
Przebywając na dworze carskim w Petersburgu wzbudził zainteresowanie 

młodej wielkiej księżnej Katarzyny - żony następcy tronu wielkiego księcia 
Piotra III, który w pożyciu małżeńskim z Katarzyną okazał się impotentem. 

 

 

Portret młodego Stanisława Poniatowskiego 
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W październiku w 1755 roku oboje sobie wpadli w oczy, on 23 letni 
przystojny młody polski hrabia, ona starsza od niego o 3 lata, nie grzeszyła 
urodą, była znana ze słabości do mężczyzn (za Waldemarem Kowalskim). 
Katarzyna miała władać w przyszłości wielkim imperium. Jej mąż - kiepski 
kochanek, bawiący się w łożu małżeńskim figurkami żołnierzyków, był 
człowiekiem ograniczonym umysłowo i niezrównoważonym psychicznie, przy 
tym jako mężczyzna mało przystojnym. 

 

   

Rubel z portretem cara Piotra III Romanowa 
 

   

Rubel carycy Elżbiety Romanow, córki Piotra Wielkiego i Marty Skowrońskiej 
 
Ratunkiem dla ukrytych, niezaspokojonych żądz przyszłej carycy był 

przyjazd litewskiego stolnika - sekretarza brytyjskiego ambasadora. Poniatowski 
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dzięki surowemu wychowaniu w domu, mimo wkroczenia w dorosłość, nigdy 
nie miał współżycia z kobietą, co w tym czasie ogólnego zepsucia i swobody 
obyczajów było pewnym ewenementem. Zaaranżowano intymne spotkanie 
dzięki pomocy zaufanego dworzanina przyszłej carycy - Lwa Naryszkina. 
Wszystko dopięto na ostatni guzik do intymnego spotkania - Poniatowskiemu 
wskazano uchylone drzwi od sypialni wielkiej księżnej Katarzyny, miało to 
miejsce 28 grudnia 1755 roku. Dla Poniatowskiego ta noc długo zapadła w jego 
pamięci, to była jego pierwsza inicjacja z wyrafinowaną kobietą. Romans z 
Katarzyną przerodził się w płomienną miłość, ale jak pokazała historia 
nieodwzajemnioną. Niemniej gdy Poniatowski wyjechał Katarzyna domagała 
się kolejnej wizyty swego kochanka w Petersburgu. 

 

 

Portret młodej Katarzyny, żony Piotra III 
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Portret młodego Piotra III, męża Katarzyny 
 

Pół roku później Stanisław Poniatowski, w 1756 roku ponownie zawitał do 
rosyjskiej stolicy, już jako poseł saski. Załatwiał różne sprawy, a także te 
łóżkowe. Owocem tego romansu z kobietą jego życia było urodzenie ich córki 
Anny Pietrownej w 1757 roku. Drugi człon imienia dziecka „Pietrowna” 
świadczy iż to urodzenie poszło na konto zdradzanego męża Katarzyny - 
wielkiego księcia Piotra III. Dziecko zmarło w 1759 roku, odizolowane od 
matki przez panującą wówczas jeszcze carycę Elżbietę. 

 

   

Rubel carycy Elżbiety Romanow 
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Po śmierci carycy Elżbiety na tron carski wstąpił Piotr III, małżonek 
Katarzyny. Niedołężne jego rządy spowodowały spisek dworski i jego 
zamordowanie (uduszenie szarfą orderową) z inspiracji Katarzyny, która 
przejęła pełnię władzy w Rosji. Szybko odcięła się jako caryca Katarzyna II od 
dawnego kochanka Stanisława Poniatowskiego, zalecając mu w korespondencji 
aby już nie przyjeżdżał do Petersburga, znalazła sobie nowego kochanka. 

 

 

Portret carycy Katarzyny II 
 
Jednak 6 lat później poparła kandydaturę swego dawnego kochanka 

Poniatowskiego na króla Polski na wolnej elekcji 7 września 1764 roku, a 
wszystko dzięki przekupieniu polskich posłów rosyjskimi pieniędzmi i przy 
wsparciu elekcji armią rosyjską, która miała zapewnić właściwy rozwój 
wypadków. 
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Ruble i złote monety Katarzyny II 
 
Stanisław August Poniatowski został ukoronowany w katedrze 

warszawskiej św. Jana 25 listopada 1764 roku. Katarzyna II brała pod uwagę po 
zakończonym romansie tylko względy polityczne, król Stanisław August 
początkowo miał złudzenia co do stałości uczuć imperatorowej, szybko się 
jednak przekonał, że dawny ich związek obecnie nie ma już znaczenia dla 
bieżących stosunków z Rosją. 

 

  

Medal koronacyjny Stanisława Augusta, Morikofera 
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Medal koronacyjny Stanisława Augusta, Holzhauessera 
 

Po koronacji król starał się uwolnić od całkowitej zależności od Rosji. 
Wzmocnienie władzy monarszej wiązał ze wzmocnieniem państwa. Założył 
w czasie swego panowania Szkołę Rycerską, szkolącą przyszłych oficerów 
i przygotowaniu polskiej armii, był współtwórcą Komisji Edukacji Narodowej. 
Współdziałał w przeprowadzeniu reform i przygotowaniu Konstytucji 3 Maja. 

 

 

Konstytucja 3 Maja 1791 r., druk Piotra Dufoura 
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Stanisław August Poniatowski w czasie swego panowania położył wielkie 
zasługi dla rozwoju kultury polskiej jako jej inspirator i mecenas (styl 
stanisławowski, budowle), utworzył galerię obrazów, zbiory numizmatów, 
gabinet rycin. Z jego inicjatywy zbudowano w Warszawie mennicę, która biła 
monety i wykonywała artystyczne medale (za Cz. Kamińskim). Zatrudniono 
w mennicy świetnego medaliera Jana Filipa Holzhaussera, wykonawcę 
i projektanta tych medali i monet. 

 

   

Medal Mennicy Warszawskiej, Holzhauessera 
 

 

Medal Stanisław Małachowski, 1790 
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Medal Stanisław Szczęsny Potocki, 1786 

 

 

Medal Stanisław Lubomirski, 1771 
 

 

Medal Jan Filip Zug, 1781 
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Stanisław August Poniatowski (awers z 1792 r.) 
 

   

Medal Stanisław August "MERENTIBUS" 
 
Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego należy w 

mennictwie polskim do jednego z najciekawszych, a monety bite bardzo 
starannie do najpiękniejszych. Stanisław August po wstąpieniu na tron zastał 
w Polsce chaos monetarny pozostawiony po jego poprzednikach, wynikły 
z przewlekłego kryzysu gospodarczego i upadku systemu monetarnego. 
W Polsce stosunki pieniężne były dla kraju niekorzystne i rozliczenia 
skomplikowane. Za granice odpływała dobra moneta srebrna. Kraj był zalany 
miedzianymi boratynkami, szelągami z okresu saskiego, gdzie bezwartościową 
monetę bito w Saksonii. U schyłku panowania Augusta III Sasa płacono zwożąc 
miedziane szelągi konnym zaprzęgiem w beczkach i skórzanych worach. 
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Dlatego w momencie wstąpienia na tron Stanisława  Augusta stanął palący 
problem  otwarcia mennicy i dokonania reformy monetarnej. Sejm elekcyjny 
w 1764 roku obarczył nowo wybranego króla obowiązkiem uruchomienia takiej 
mennicy i wybijania w niej dobrych pieniędzy (Pacta Conventa art 45). Nowa 
moneta miała być nie tylko najlepszą pod względem zawartości srebra, ale także 
najpiękniejsza. Poczyniono jeszcze próby przed otworzeniem mennicy do 
projektu pierwszego talara z podobizną króla - zamawiając go u znanego 
londyńskiego medaliera Morikofera i Holzhaeussera. 

 

   

Talar próbny Morikofera 
 

   

Talar próbny Holzhaeussera 
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Wygrał utalentowany medalier artysta Jan Filip Holzhaeusser, 
sprowadzony z Saksonii w 1765 roku. Objął funkcję nadwornego medaliera oraz 
rytownika stempli monet i medali przy mennicy. Służył królowi Polski 25 lat, 
w 1775 roku otrzymał szlachectwo na sejmie Rzeczypospolitej. Jego cała 
działalność jako twórcy należy bezapelacyjnie do historii sztuki w Polsce. 

Przeprowadzono reformę monetarną, która za podstawę przyjęła grzywnę 
kolońską (233 g), a bicie złotych dukatów było wg stopy dukatów 
holenderskich. 20 grudnia 1765 roku Komisja Skarbowa zatwierdziła stopę 
menniczą, wg niej z grzywny kolońskiej będzie się biło 80 zł polskich. Cenę 
dukatów ustalono na 16 i 3/4 złotego. Talar miał równoważność 8 złotych 
polskich lub 32 grosze srebrne, 1 zł liczył 30 grosze miedziane lub 4 grosze 
srebrne. Przyjęcie stopy menniczej wyższej od stopy monet pruskich 
powodowało nieustanne wywożenie nowo wybitych dobrych srebrnych monet 
polskich do Prus. Aby temu zapobiec Sejm w 1786 roku uchwalił nową stopę 
menniczą – z grzywny kolońskiej bito teraz 83 i 1/2 złotego. Monety wg nowej 
stopy zaczęto bić od 1 marca 1787 roku. 

 

 

Talar Stanisława Augusta z 1766 roku 
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Talar Stanisława Augusta z 1768 roku 
 

 

Talar Stanisława Augusta z 1788 
 
Zaprzestano wybijać grosze srebrne, a w ich miejsce wprowadzono 

10 groszy o wartości 1/3 złotego. Jeszcze raz zmieniono stopę mennicza za 
czasów Insurekcji. Tadeusz Kościuszko wydaje decyzję 3 maja 1794 roku 
o cofnięciu królowi przywileju bicia monety. Mennicę przejęła Komisja 
Skarbowa. Z dniem 14 czerwca 1794 roku ogłoszono uniwersał Rady 
Najwyższej o zmianie stopy menniczej (po raz trzeci), aby zwiększyć dochody 
z mennicy. Stopę menniczą obniżono do 84 i 1/2 złotego grzywny zamiast 83 
i 1/2. Pozostawiono dwuzłotówki i złotówki, wprowadzono talary 6 złotowe 
(jeszcze z portretem króla) oraz wprowadzono nową 6 groszową monetę 
bilonową. Nieco wcześniej jeszcze wprowadzono także nowy rodzaj monet 
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złotych: 3 dukaty i półtora dukaty. Monety złote miały o 3 i 1/2 karata mniej 
złota. 

 

   

Talar 6 złotowy z 1794 roku 
 

 

Talar 6 złotowy z 1795 roku 
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Moneta 6 groszy z 1794 roku 
 

   

Półtora dukat z 1794 roku 
 
Teraz stopa mennicza była identyczna z pruską, co skutecznie zahamowało 

odpływ dobrych monet srebrnych z Polski do Prus. Przypisywane mennicy 
warszawskiej talary Konfederacji Targowickiej oraz monety kościuszkowskie 
z lat 1794-1795 wybito najprawdopodobniej w mennicy w Grodnie.  

 
Konfederacja Targowicka 

Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku pierwszej 
konstytucji ustrojowej, część magnaterii nie zamierzała poddać się prawom 
ustanowionym przez tę konstytucję. Między innymi zniesienia Liberum Veto. 
14 maja 1792 roku zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach 
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konfederację w celu jej obalenia. W rzeczywistości spisek był zawiązany 
wcześniej, bo 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu, pod patronatem cesarzowej 
Katarzyny II, która od 1768 roku występowała jako gwarantka ustroju 
Rzeczypospolitej. Społeczna treść Konstytucji 3 Maja uczyniła z 
Rzeczypospolitej państwo niebezpieczne dla wszystkich trzech sąsiadów. 

 

   

Medal Konstytucji 3 Maja, medalier Johannes Holtzhey 
 

 

Portret Katarzyny II Wielkiej 
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Portret Stanisława Augusta (mal. Baciarelli) 
 
Sam tekst aktu konfederacji zredagował generał rosyjski Wasilij 

Stiepanowicz Popow - szef kancelarii księcia Potiomkina, faworyta 
imperatorowej. Przywódcy konfederacji targowickiej koronnej to marszałek 
konfederacji Stanisław Szczęsny Potocki, najbogatszy magnat w Polsce, 
Franciszek Xawery Branicki, hetman wielki koronny, Seweryn Rzewuski -
hetman polny koronny, generał Szymon Kossakowski i inni zwrócili się do 
imperatorowej Rosji o pomoc wojskową występując w imieniu „uciemiężonej” 
ojczyzny. Występowali przy tym w imieniu całego narodu szlacheckiego, 
bezczelnie ignorując fakt, że ich manifest podpisało zaledwie 13 klientów -
wspólników w zdradzieckim dziele. Winą za rozpoczęcie wojny polsko-
rosyjskiej obarczyli „spisek” sejmowy. Targowica chciała upokorzyć króla, 
odsuwając od władzy grupę reformatorów, oraz przejąć kontrolę nad krajem. 
Konfederaci pomoc od carycy Katarzyny II otrzymali 18 maja 1792 roku, na 
Rzeczpospolitą uderzyła 100 tysięczna armia rosyjska, rozpoczęła się wojna 
polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Armia rosyjska 14 czerwca 
zajmuje Wilno, a na południu Polski pod Zieleńcami książę Józef Poniatowski 
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ze swą armią odnosi zwycięstwo nad Rosjanami 18 czerwca 1792 r. Z okazji 
zwycięskiej bitwy król Stanisław August Poniatowski ustanawia order Virtuti 
Militari w złocie i srebrze - odznaczenie dla walecznych.  

 

 

Owalny order Virtuti Militari 
 

18 lipca 1792 r. Tadeusz Kościuszko broni pozycji pod Dubienką nad 
Bugiem. 23 lipca odbyło się posiedzenie Rady Wojennej, na której 
przegłosowano o przystąpieniu do konfederacji targowickiej. Następnego dnia 
Stanisław August zgłasza akces do Targowicy i wydaje rozkaz wstrzymania 
walk w wojnie polsko-rosyjskiej. 6 sierpnia 1792 r. nastąpiła kapitulacja wojsk 
polskich i przerwanie działań wojennych. Wojna trwała kilka miesięcy, władze 
targowickie przy wsparciu wojsk rosyjskich zajęły wszystkie województwa 
Rzeczypospolitej, likwidując organy władzy powołanej przez Sejm Czteroletni. 
Dokonały wielu prześladowań i aktów zemsty osobistej na zwolennikach 
Konstytucji 3 Maja. Palono wsie i miasta należące do patriotów, publicznie ich 
znieważano. Zakazano publicznego noszenia orderu Virtuti Militari. 
Konfederaci zdecydowali się wysłać do Petersburga specjalną delegację 
hołdowniczą, która miała podziękować Katarzynie II za zbrojną interwencje 
w Polsce. Staraniem Stanisława Szczęsnego Potockiego wybito w mennicy 
grodzieńskiej w 1793 roku medale-monety zwane talarami targowickimi. 
Moneta wyróżnia się na tle monet okresu stanisławowskiego skromnością 
wykonania, brakiem wizerunku króla i niby patriotycznym przekazem. Moneta 
powstała jako medal pamiątkowy z wybitym manifestem skierowanym 
przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego  i Konstytucji 3 Maja. 
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Talar Targowicy, 1793 r. 
 

 

Talar Targowicy, 1793 r. 
 
Talar wykonano w w stylu neoklasycznym, na awersie łacińska sentencja 

tłumaczona na polski: „OBYWATELOM, KTÓRYCH MIŁOŚĆ KRAJU 
POWODOWAŁA, ŻE STARALI SIĘ BRONIĆ WOLNOŚCI POLSKIEJ, 
ZNISZCZONEJ PRZEZ SPISEK Z DNIA 3 MAJA 1791 RZECZPOSPOLITA 
POWSTAJĄCA”. Napis jest umieszczony w wieńcu z dębowych liści. Wzdłuż 
otoku zawarto z kolei pompatyczne hasło tłumaczone na polski z łaciny: 
„WDZIĘCZNOŚĆ DLA WSPÓŁOBYWATELI PRZYKŁADEM DLA 
POTOMNOŚCI”. Rewers monety ma inskrypcję informującą o mocy urzędowej 
monety wybitej „POSTANOWIENIEM RZECZYPOSPOLITEJ 
SKONFEDEROWANEJ W DNIU 5 GRUDNIA 1792 ZA PANOWANIA 
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STANISŁAWA AUGUSTA”, oraz informacją o wartości talara 8 złotych. 
Nakład monety około 1700 sztuk na łączną kwotę 14000 złotych. 

Talary te były później dobijane dla kolekcjonerów oryginalnymi stemplami 
w Petersburgu - wywiezionymi po zamknięciu mennicy w drugiej połowie XIX 
wieku. Obecnie talar ten stanowi ciekawy zabytek numizmatyczny, pamiątkę 
zdrady narodowej. Przywódcy Targowicy nie dopuszczali myśli o nowym 
II-gim rozbiorze Rzeczypospolitej, a kiedy stał się faktem, czym prędzej 
opuścili zdradzony kraj, próbując zwalić winę na innych. Niestety 23 stycznia 
1793 r. podpisano w Petersburgu traktat rozbiorowy z udziałem Rosji i Prus, 
a na trwającym burzliwym Sejmie w Grodnie, pod lufami rosyjskich armat 
wycelowanych na zamek, Sejm wyraził 23 listopada 1793 roku zgodę na II-gi 
rozbiór Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita oddawała dalsze 250 tysięcy 
kilometrów swego terytorium. Taki obrót rzeczy skompromitował ostatecznie 
przywódców Konfederacji Targowickiej. 15 września 1793 r. Rosjanie 
rozwiązali Konfederację, która już im do niczego nie była potrzebna. 

 
Pieniądz Insurekcji Kościuszkowskiej 1794-1795 r. 

Część polskiej armii - brygada kawalerii generała Antoniego 
Madalińskiego, która miała być rozwiązana, nie posłuchała rozkazów i 12 marca 
1794 wypowiedziała posłuszeństwo, przedarła się z Ostrołęki do Krakowa przez 
kraj pełen wojsk rosyjskich, zajęła Kraków. Był to detonator ogólnopolskiego 
powstania. 24 marca 1794 r. przybył potajemnie z emigracji generał Tadeusz 
Kościuszko, objął przywództwo powstania, złożył na rynku krakowskim 
przysięgę na wierność narodowi. Zaczęła się insurekcja. Początki jej były 
obiecujące. Kościuszko i jego oddziały pobiły pod Racławicami wojska 
rosyjskie. Odznaczyły się w tej bitwie chłopskie oddziały kosynierów w ataku 
na armaty wroga. Powstanie szybko ogarnęło kraj, powstańcy po dwu dniach 
odbili z rąk Rosjan Warszawę, zginęło wówczas 3000 żołnierzy rosyjskich, 
w kilka dni padło Wilno. Większość czołowych przywódców Targowicy zostało 
osądzonych za zdradę i skazanych na śmierć przez powieszenie. 28 czerwca 
1794 r. wzburzony lud Warszawy dokonał samosądów na członkach 
Konfederacji. 
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Kościuszko, mal. Juliusz Kossak 
 

 

Wykonanie wyroków przez lud Warszawy, mal. Norblin 
 
Wyjątkowe wydatki związane z potrzebami powstania kościuszkowskiego 

nie dawały się pokryć inaczej niż wydrukowaniem biletów skarbowych, z braku 
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kruszcu do bicia monet. 10 maja 1794 r. Tadeusz Kościuszko powołał Radę 
Najwyższą Narodową - odpowiednik rządu. W jej skład wchodził Wydział 
Skarbowy, na którego czele stanął Hugo Kołłątaj. Już 8 czerwca 1794 r. Rada 
podjęła uchwałę o biletach skarbowych. Ich kurs miał być przymusowy, 
związany z walutą kruszcową. Odmowie przyjęcia biletu skarbowego w 
rozliczeniach groziła kara grzywny. Za trzecim razem miała wynosić aż 100% 
spornej kwoty. 

Zobowiązania wobec skarbu państwa można było regulować w połowie 
biletami skarbowymi, a w połowie monetami. W dniu wejścia w życie uchwały 
utworzono Tymczasową Dyrekcję biletów skarbowych.  

Podczas oblężenia Warszawy weszły do obiegu bilety skarbowe o 
nominałach od 5 zł do 1000 złotych. 

 

 

Bilet skarbowy 5 zł 
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Bilet skarbowy 25 zł 
 

 

Bilet skarbowy 1oo zł 
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Bilet skarbowy 500 zł 
 

Insurekcyjne społeczeństwo odnosiło się bardzo nieufnie do papierowego 
pieniądza. Mimo nakazów i kar odmawiano ich przyjmowania - jeśli już 
przyjmowano, to po kursie niższym od normalnego. Nie chciano wydawać 
reszty w monecie kruszcowej. Problemem stał się brak niskich „papierowych” 
nominałów. Kościuszko zalecił Radzie Najwyższej Narodowej potrzebę 
uzupełnienia emisji biletów o niskie nominały. Zlecono to zadanie 
warszawskiemu bankierowi Kapostasowi, który uporał się z nim w rekordowym 
czasie. W niecałe 2 tygodnie puścił w obieg bilety zdawkowe od 10 groszy do 
4 zł. 
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Bilety zdawkowe 
 
Oprócz biletów skarbowych papierowych funkcjonowały jeszcze monety -

talary 6 złotowe z wizerunkiem króla Stanisława Augusta z 1794 i 1795 r.  
Pod koniec powstania coraz powszechniej odmawiano przyjmowania 

biletów skarbowych, stosowano więc coraz ostrzejsze kary. Uchwała z 
8 czerwca upoważniała Dyrekcję biletów skarbowych do emisji 60 milionów zł 
w biletach. Wyemitowano tylko 7,7 milionów. Aż 60% z nich pozostało 
w rękach warszawiaków. Po upadku powstania biletów nie wymieniono, mimo 
iż powstała Komisja Trzech Dworów (po III rozbiorze) do uregulowania długów 
Stanisława Augusta i byłej już I Rzeczypospolitej. Stanisław August po upadku 
powstania przetrzymywany przez Rosjan w Grodnie pod nadzorem 
feldmarszałka Suworowa i wielkorządcy rosyjskiego na Litwie Repnina 
25 listopada 1795 r. podpisał akt abdykacji. Wobec ostatecznego porozumienia 
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między zaborcami dokonał się III rozbiór I Rzeczypospolitej. Akt abdykacji 
brzmiał:  

”Najuroczyściej ogłaszamy, że z własnej woli wyrzekamy się wszelkich praw 
Naszych do Korony Polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych 
należących do nich krajów. Jako też znajdujących się w nich posesji i 
przynależności, akt ten uroczysty abdykacji Korony i Rządu Polski w ręce 
Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosji składamy dobrowolnie...”.  

Na ponad 120 lat państwo polskie zniknęło z mapy Europy. Po śmierci 
Katarzyny II w 1796 r. na wezwanie jej następcy cara Pawła I ostatni król Polski 
wyjechał z Grodna do Petersburga, zamieszkał w Marmurowym Pałacu i tam 
wkrótce zmarł na wygnaniu.  

4 października 1796 r. Prusacy zrabowali ze skarbca na Wawelu 
w Krakowie polskie insygnia koronacyjne, m.in. 6 zabytkowych koron, berła, 
jabłko, miecz szczerbiec. Złote korony naszych królów zostały przetopione na 
pruskie złote monety w Berlinie. Zacierano ślady naszej wielowiekowej 
państwowości. 
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MIRA Ż ODZYSKANIA DZIEDZICZNEJ KORONY SZWECJI 
OBSESJĄ POLSKICH WAZÓW:  

ZYGMUNTA III, WŁADYSŁAWA IV,  
JANA KAZIMIERZA, KAROLA FERDYNANDA 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 
 
Dynastia Wazów została założona przez regenta Szwecji Gustawa Wazę -

syna szwedzkiego możnowładcy Eryka Johanssona straconego w 1520 roku na 
rozkaz duńskiego króla Chrystiana II. Szwecja wówczas była w tzw Unii 
Kalmarskiej razem z Norwegią i Danią, rządzona przez króla Danii. Gustaw 
Waza w początkach 1521 roku stanął na czele powstania przeciwko 
Duńczykom. Po zwycięskiej bitwie pod Vasteras został wybrany przez 
powstańców na regenta Szwecji. 6 czerwca 1523 r. zgromadzenie stanów 
zerwało unię kalmarską z Danią i Norwegią, a Gustawa Wazę ogłosiło królem 
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Szwecji. W Danii bunt tamtejszej szlachty obalił Chrystiana II, a nowo obrany 
król duński Fryderyk I uznał tytuł królewski Gustawa I Wazy. W 1544 r. król 
Gustaw I Waza na sejmie w Vasteras przeprowadził uchwałę o wprowadzeniu 
dziedziczności tronu w królestwie Szwecji i powołał stałą armię narodową 
w oparciu o dawną instytucję pospolitego ruszenia. 

 
Rodzina króla Szwecji Gustawa I Wazy 

Król Gustaw I Waza był trzykrotnie żonaty. Z pierwszej żony Katarzyny, 
córki Magnusa I księcia saskiego miał po czteroletnim pożyciu tylko jedynego 
syna pierworodnego, księcia Eryka - następcę tronu, i córkę Cecylię. W 1536 r. 
owdowiały król Gustaw żeni się po raz drugi z Małgorzatą Leijonhufvud. 
Małżeństwo to trwało 15 lat i zaowocowało urodzeniem 10-ro królewskich 
dzieci, w tym dwu synów: Jana Wazy (1537-1592) - księcia Finlandii i Karola 
Wazy (1550-1611) - księcia Sudermanii. Trzecie małżeństwo króla Gustawa I 
z Katarzyną Stenbock było bezdzietne. 29 września 1560 roku zmarł król 
Szwecji Gustaw I Waza, na tron szwedzki wstąpił wyznaczony przez niego 
następca - pierworodny syn Eryk XIV Waza. Jego dwaj synowie z drugiego 
małżeństwa otrzymali: Jan - księstwo Finlandii, a jego brat Karol - księstwo 
Sudermanii. Gustaw I Waza wiele uwagi poświęcił zabezpieczeniu praw swego 
najstarszego syna Eryka do tronu i pragnął uchronić go przed zakusami 
młodszych braci oraz ich matki. Za swego panowania zbudował podwaliny 
potęgi królestwa, które w XVII wieku stało się ważnym graczem na arenie 
europejskiej. 

 

Eryk XIV Waza, Król Szwecji 
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Jan III Waza, książę Finlandii 
 

 

Karol książę Sudermanii 
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Król Szwecji Eryk XIV po objęciu tronu postanowił się ożenić i znaleźć 
żonę z tzw. królewskiego rodu, aby podbudować dobrymi koligacjami młodą 
monarchię i dynastię Wazów. Eryk XIV nie był dobrą partią dla panien 
z europejskich domów panujących, mimo że był doskonale wykształcony, znał 
języki, był oczytany, towarzyski. Mierzył wysoko bo pierwszą kandydatką na 
żonę, jaką wziął pod uwagę, była panna na wydaniu - najlepsza partia w Europie 
- królowa Anglii Elżbieta I. 

 

 

Portret królowej Anglii El żbiety I 
 
Młoda królowa Elżbieta I dyskretnie wysłała swego malarza portrecistę 

i medaliera Stevena van Hervijcka na dwór szwedzki w celu sportretowania 
króla Eryka starającego się o jej rękę. Widocznie kandydat nie spodobał się jej 
bo fiaskiem zakończyły się starania małżeńskie Eryka z Elżbietą I. 
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Portret Eryka XIV malowany przez Stevena van Hervijcka 
 
Podobnie pechowo zakończyły się podchody pod królową Szkocji Marię 

Stuart oraz córkę księcia Hesji. Przegoniono wysłanników Eryka z dworu 
księcia, a młody król Eryk w końcu ożenił się z piękną dziewczyną z ludu, a nie 
szlachty o imieniu Karen. Więcej szczęścia do dobrych koligacji miał przyrodni 
brat Eryka XIV - Jan Waza książę Finlandii, wchodząc w związek małżeński 
z królewną polską Katarzyną Jagiellonką, siostrą króla Polski Zygmunta 
Augusta. Młoda dynastia Wazów wchodziła w związki dynastyczne 
z Jagiellonami - starą dynastią europejską. Nic to, że Katarzyna Jagiellonka 
w chwili ślubu miała 36 lat i była starsza od swego małżonka o 11 lat... 
4 października 1562 roku w katedrze wileńskiej odbył się jeden z największych 
królewskich ślubów - Jana Wazy, przyszłego króla Szwecji z Katarzyną córką 
Zygmunta Starego i Bony. Po ślubie oboje zamieszkali na zamku w Turku w 
Finlandii, księstwie małżonka. 
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Portret Katarzyny Jagiellonki, mal. Cranacha Młodszego 
 

 

Portret Jana III Wazy, ksi ęcia Finlandii 
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Niespełna rok po ślubie król Szwecji Eryk XIV Waza, przyrodni brat 
księcia Jana, zaczynający mieć objawy obłędu, zaczął podejrzewać krewniaka 
o spiskowanie z Rzeczpospolitą. Faktycznie Jan Waza pragnął uniezależnić 
księstwo Finlandii od Szwecji. Król Eryk zwany także Szalonym zdobył 
zbrojnie Turku, uwięził Jana i Katarzynę, i osadził ich jako więźniów stanu 
w zamku Gripsholm blisko Sztokholmu. Katarzynie Jagiellonce, żonie Jana 
zaproponowano wolność i powrót do Polski. Ona jednak postanowiła nie 
opuszczać męża i pozostała z nim wspólnie na długie 4 lata w gripsholmskim 
więzieniu. W więziennych warunkach urodziły się im dwoje dzieci: syn 
Zygmunt (późniejszy król Polski i Szwecji) oraz jego starsza siostra Izabella. 

 

 

Obraz Katarzyny i Jana z synem Zygmuntem w więzieniu na zamku Gripsholm, 
malował Simmler 

 
Po uwolnieniu z więzienia Jan III Waza obalił wykazującego objawy 

szaleństwa brata Eryka XIV i objął po nim tron Szwecji.   
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Medale Jana III Wazy i królowej Szwecji Katarzyny, kopie gipsowe  
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Talar Jana III Wazy króla Szwecji 
 

    

Medal Jana III Wazy króla Szwecji i jego żony Katarzyny 
 
Po śmierci króla Szwecji Jana III Wazy 18 października 1592 r. królem 

Szwecji został jego syn Zygmunt III Waza, który został koronowany w Uppsali 
20 lutego 1594 roku. 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                        Nr 143   lipiec 2016 r. 

40 

    

Medal owalny koronacyjny Zygmunta III Wazy z okazji objęcia tronu Szwecji 
 
Wcześniej, bo w roku 1587 Zygmunt III Waza jako Jagiellon „po kądzieli” 

został wybrany na elekcji w Polsce na króla Polski (dzięki poparciu ciotki Anny 
Jagiellonki i kanclerza Jana Zamojskiego). Zygmunt III jako wychowany 
w wierze katolickiej przez matkę Katarzynę Jagiellonkę był zwalczany 
w Szwecji za swój ortodoksyjny katolicyzm. Jako władca dwu królestw więcej 
przebywał w Polsce w Krakowie niż w Szwecji. Obejmując tron Polski jako król 
elekcyjny obiecał Polakom w Sejmie podpisując „PACTA CONVENTA” 
przyłączenie części szwedzkiej Estonii do Polski, na co nie zgodził się jeszcze 
panujący jego ojciec Jan III Waza, a Polacy trzymali za „słowo” swego nowo 
obranego króla. Podczas nieobecności króla Zygmunta III Wazy w Sztokholmie 
władzę w jego imieniu sprawował stryj książę Karol Sudermański i Rada 
Królestwa. Szwecja była krajem z państwową religią luterańską, a regent książę 
Karol - stryj Zygmunta był wyznania luterańskiego. Pod nieobecność Zygmunta 
rozpoczął podstępną grę przeciw panującemu bratankowi wyznania 
katolickiego. Luterańska opozycja zaczęła mieć przewagę, a na jej czele stanął 
luteranin stryj regent książę Karol IX Sudermański.  

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                        Nr 143   lipiec 2016 r. 

41 

 

Portret Karola IX Sudermańskiego 
 

 

Miedzioryt króla Polski i Szwecji Zygmunta III Wazy   
z tytulatur ą polsko-szwedzką 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                        Nr 143   lipiec 2016 r. 

42 

Wspomniane wcześniej zobowiązanie króla Zygmunta na Sejmie polskim 
przy podpisywaniu PACTA CONVENTA o przekazaniu Polsce szwedzkiej 
Estonii i jej utrata była nie do zaakceptowania przez sejm szwedzki Riksdag. 
Spowodowało to detronizację króla Zygmunta z tronu Szwecji 
i zaproponowanie jego objęcia przez jego syna - małoletniego księcia 
Władysława Wazę, jeszcze chłopca. Warunek postawiony przez Riksdag był 
jeden: zmiana wiary przez Władysława z katolickiej na luterańską i stałe 
zamieszkanie nowego władcy i wychowanie w Szwecji. 

 

   

Portret Zygmunta III Wazy oraz jego syna Władysława Wazy,  
księcia polsko-szwedzkiego, malarstwa Marcina Kobera 

 
Król Zygmunt III Waza - ojciec nie zamierzał jednak wysyłać syna 

jedynaka do Szwecji na niepewny los, pragnął za wszelką cenę odzyskać 
dziedziczny tron Szwecji, który sobie bardziej cenił od elekcyjnego polskiego. 
Droga odzyskania korony Szwecji wiodła przez wojnę, którą król Zygmunt III 
Waza sprowokował 26 marca 1600 r., kiedy na sejmie polskim ogłosił 
przyłączenie szwedzkiej części Estonii do Rzeczypospolitej obojga Narodów. 
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Talar koronacyjny z mieczem Zygmunta III Wazy 
 
Konflikt miał jeszcze także podłoże gospodarcze. Chodziło o zdobycie 

kontroli nad świetnie prosperującym handlem bałtyckim, co zapewniało 
ogromne zyski. Przy braku zgody ojca na wysłanie syna Władysława do Szwecji 
sejm szwedzki uchwałą pozbawił potomnych króla Zygmunta III Wazy sukcesji 
do korony szwedzkiej. Obawiano się narzucenia im przez arcykatolickiego króla 
Zygmunta III Wazy odmiennej religii. Powołano na króla Szwecji stryja 
Zygmunta - ks. Karola IX Sudermańskiego, luteranina. Pierwszym krokiem 
nowo obranego króla Karola IX było opanowanie Inflant – do czego 
Rzeczpospolita nie mogła dopuścić. W 1605 roku wojska szwedzkie pod wodzą 
nowego króla ruszyły na Rygę, grożąc przez to opanowaniem całych Inflant. 
W ich obronie stanął hetman koronny Jan Karol Chodkiewicz z wojskiem 
Rzeczypospolitej, trzykrotnie mniej licznym, ale z doborową jazdą ciężką -
husarią. Armie spotkały się pod Rygą w miejscowości Kircholm, gdzie doszło 
do bitwy. 
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Obraz W. Kossaka „Kircholm” 
 

 

Portret hetmana Jana Karola Chodkiewicza 
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Polska husaria przyczyniła się do druzgocącej klęski Szwedów. Król 
Karol IX uciekał z pola bitwy na użyczonym koniu swego żołnierza. Mimo 
zwycięstwa pod Kircholmem wojna o Inflanty trwała nadal aż do śmierci króla 
Szwedów Karola IX Wazy w 1611 roku. Z chwilą objęcia tronu szwedzkiego 
przez Karola Sudermańskiego wykształciły się dwie linie rodowe Wazów: 
polska i szwedzka. 

 
Dwie linie rodowe dynastii Wazów: polska i szwedzka 

Linia polska była reprezentowana przez Zygmunta III Wazę - ojca i jego 
synów królów - Władysława IV Wazę (z pierwszej żony Anny Habsburżanki), 
Jana II Kazimierza Wazę i Karola Ferdynanda biskupa wrocławskiego i księcia 
opolsko raciborskiego (z drugiej żony Konstancji Habsburżanki - siostry Anny). 

 

   

Talar koronny Zygmunta III Wazy z tytulatur ą polsko-szwedzką 
 

   

Talar koronny Władysława IV Wazy z tytulatur ą polsko-szwedzką 
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Awersy medali Zygmunta III Wazy i Anny Habsburg z tytulatur ą  

polsko-szwedzką, medalier Rudolf Lehman, 1594 r.  
 

   
Talar koronny medalowy Władysława IV Wazy, 1636 r. 

 

   
Półtalar Władysława IV Wazy z tytulaturą i godłem polsko-szwedzkim 
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Talar Jana II Kazimierza Wazy, tytulatura i godło polsko-szwedzkie, 1650 r. 

 

   
Moneta 6 talarów (Samuela Ammona) Zygmunt III Waza  
z tytulatur ą polsko-szwedzką bita stemplem 100 dukatów 

 

 
Zygmunt III Waza, medal smoleński z pełną tytulatur ą polsko-szwedzką 
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Medal ślubny Władysława IV Wazy i Marii Ludwiki Gonzagi,  
z tytulatur ą polsko-szwedzką, medalier Sebastian Dadler 

 

 

Jan Kazimierz Waza, król Polski i Szwecji, medalier Jan Hoehn 
 

Linia szwedzka Wazów 
Linia szwedzka była reprezentowana przez Karola IX Wazę 

Sudermańskiego, jego syna króla Gustawa II Adolfa Wazę króla wojownika 
oraz jedyną córkę Gustawa II Adolfa - królową Krystynę Wazównę. 
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Portret Karola IX Wazy króla Szwecji i księcia Sudermanii 
 

 

Portret Gustawa Adolfa Wazy, króla Szwecji i syna Karola IX Wazy 
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Medale Gustawa II Adolfa Wazy- awers 
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Medale Gustawa II Adolfa Wazy- rewers,  
medal na zdobycie Rygi, medalier Sebastian Dadler 
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Medale Gustawa Adolfa Wazy i jego córki, królowej Krystyny Szwedzkiej 
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Półtalar królowej Krystyny bity w Rydze w 1643 r. 
 

 

Talar królowej Szwecji Krystyny bity w Rydze w 1645 r. 
 
Wszyscy polscy Wazowie nigdy nie zrezygnowali z pretensji do 

dziedzicznego tronu królestwa Szwecji, manifestując to w polsko szwedzkiej 
tytulaturze na medalach i monetach talarowych i półtalarowych, donatywach, 
jak i wszelkich rycinach, portretach, tytułując się jako dziedziczni królowie 
Szwecji obok tytułów królów Polski i Wielkich książąt Litewskich. Pretensje do 
dziedzicznej korony Szwecji stały się ich obsesją i przyczyną wojen ze Szwecją 
XVII wieku, zakończonych słynnym „Potopem”, rabunkiem dóbr kultury, 
zubożeniem kraju. Pokój w Oliwie 3 maja 1660 roku zakończył ten tragiczny 
okres wojen za panowania króla Jana II Kazimierza, który zrzekł się roszczeń do 
tronu dziedzicznego Szwecji, ale otrzymał dożywotnio prawo do tytułu króla 
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Szwedów, Gotów i Wandalów. Jan Kazimierz abdykował w 1668 r., zmarł na 
emigracji w Paryżu 16 grudnia 1672 r. jako gość króla Ludwika XIV.  

Linia szwedzka Wazów wygasła po śmierci  niezamężnej córki Gustawa II 
Adolfa - królowej Krystyny, zmarłej 9 kwietnia 1689 r. na emigracji w Rzymie, 
pochowanej w Watykanie w bazylice Św. Piotra. Wcześniej abdykowała w 1654 
roku na rzecz dalszego kuzyna księcia Dwu Mostów, przyszłego króla Szwecji 
Karola X Gustawa, autora „Potopu szwedzkiego” w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. 

 
Monety i medale polskiej linii Wazów z tytulaturą polsko-szwedzką  
oraz polsko-szwedzką heraldyką godła państwa 

Pełny tytuł królewski Zygmunta III Wazy i jego synów Władysława IV 
i Jana Kazimierza jawił się na wielu bitych grubych monetach i medalach: 
SIGISMUNDUS TERTIUS DEI GRATIA REX POLONIAE, MAGNUS DUX 
LITHUANIAE, RUSSIAE,PRUSSIAE, MASOVIAE, SAMOGITIAE, 
LIVONIAQUE, NEC NON SUECORUM, GOTHORUM, 
VANDALORUMQUE HAEREDITARIUS REX (ZYGMUNT III Z BOŻEJ 
ŁASKI KRÓL POLSKI, WIELKI KSIĄŻĘ LITEWSKI, RUSKI, PRUSKI, 
MAZOWIECKI, ŻMUDZKI, INFLANCKI A TAK ŻE DZIEDZICZNY KRÓL 
SZWEDÓW, GOTOW I WANDALI). 

Na innych jawił się tytuł skromniejszy, uproszczony, np. na monecie 
100 dukatów Samuela Ammona na awersie tylko SIGIISMUNDUS III D.G. 
POLONIAE. ET. SVECIAE REX, na rewersie dalsze polskie tytuły księstw. 

Podobnie uproszczone tytuły na medalach gdańskich Samuela Ammona 
z panoramą Gdańska, donatywie 10 dukatowej Zygmunta III, Władysława IV, 
Jana Kazimierza Wazy, na talarach pełne tytuły i uproszczone co niżej 
prezentuję. Na małych groszach, trojakach, szóstakach tylko skromny snopek 
Wazów.  
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Talar medalowy Władysław IV, 1635 r.  
 

   

Donatywa gdańska dwudziesto-dukatowa Samuela Ammona 
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Na medalach i monetach talarowych księcia Karola Ferdynanda Wazy, 
biskupa wrocławskiego, księcia opolsko-raciborskiego, mającego prawo bicia 
własnych monet i medali, pojawia na awersie tytuł CAROLUS FERDINAND 
D.G PRINC : POLON .ET.SVEC:, na rewersie godło biskupów z prawej i godło 
polsko -szwedzkie z lewej strony (KAROL FERDYNAND Z BOŻEJ ŁASKI 
KSIĄŻĘ POLSKI I SZWECJI). 

 

   
 

 

Medale Karola Ferdynanda Wazy, księcia Polski i Szwecji,  
biskupa wrocławskiego 
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Talar biskupa wrocławskiego, Karola Ferdynanda Wazy,  
księcia opolskiego i raciborskiego 

 
Na rycinach z portretami  władców z polskiej linii Wazów są wydrukowane 

pełne tytuły królewskie polsko-szwedzkie.  
 

   

Ryciny Zygmunta III Wazy i jego żony Anny Austriaczki  
z tytulatur ą polsko-szwedzką 
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Ryciny Władysława IV Wazy i jego brata Jana Kazimierza Wazy  
z tytułami królów Polski i Szwecji 

 
Wszyscy synowie Zygmunta III Wazy pragnęli odzyskać utraconą 

dziedziczną koronę Szwecji, nadal używali tytulatury polsko-szwedzkiej 
i symboliki heraldycznej godła Rzeczypospolitej i Szwecji na swych monetach, 
medalach, rycinach portretowych, obrazach, pomnikach, mimo oficjalnej 
detronizacji ich ojca Zygmunta III w 1599 r. przez szwedzki sejm Riksdag 
i pozbawienie jego potomnych prawa do sukcesji szwedzkiego tronu. Miraż 
korony szwedzkiej stający się obsesją polskich Wazów spowodował dla 
Rzeczypospolitej wiele wojen, nieszczęść, strat i rabunku dóbr kultury, bibliotek 
wywiezionych za morze do Szwecji, które wzbogacają obecnie szwedzkie 
muzea mimo klauzuli zawartego Pokoju w Oliwie z 1660 roku o ich zwrocie 
Polsce. Do tej pory zdobią wejście do zamku królewskiego w Sztokholmie dwa 
spiżowe lwy zrabowane przez Szwedów w Warszawie z pałacu Kazanowskich. 
Zatopione w 1656 r. barki z wyrwanymi przez Szwedów w czasie Potopu 
elementami architektury, rzeźbami, zdobnymi kolumnami, posadzkami 
warszawskich pałaców odsłoniła na swym dnie rzeka Wisła w Warszawie 
w czasie słynnej suszy w roku 2012, odsłoniła barbarzyństwo i grabież 
szwedzkich najeźdźców. 

 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                        Nr 143   lipiec 2016 r. 

59 

Bibliografia 
Andrzej Banach, „Kobiety na monetach” (Krystyna Szwedzka) 
Praca zbiorowa „Rzeczpospolita szlachecka”, Szwed na tronie, Wojna ze 
Szwecją 
Antoni Mączak, „W czasach Potopu” 
Wikipedia „Gustaw I Waza, Jan III Waza i Katarzyna Jagiellonka 
Eryk XIV Waza, Zygmunt III Waza 
Franciszek Leśniak, „Kronika Polski XVI-XVII wiek”, Wojny ze Szwecją 
Tomasz Bohun, „Kłótnia w rodzinie Wazów”, Bitwa pod Kircholmem 
27.IX.1605 r. 

 
Ilustracje 
Google grafika:  Rodzina Wazów – portrety, ryciny 
Andrzej Banach: Kobiety na monetach - królowa Krystyna szwedzka 
Andrzej Denis: Fotografie z własnego zbioru monet i medali z okresu 
panowania polskich Wazów 

◙ 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                        Nr 143   lipiec 2016 r. 

60 

 
 
 

Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu 5 kwietnia 2016 r. odczyt pana Andrzeja Denisa pt.: "Targowica i jej 
talary 1793 r. Pieniądz Insurekcji Kościuszkowskiej 1794-1795". Odczytowi 
towarzyszyła okolicznościowa wystawa kopii talarów i medali Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Można było zobaczyć m.in. talary Targowicy i medal 
Konstytucji 3 Maja. 

 

 

W trakcie odczytu Andrzeja Denisa 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                        Nr 143   lipiec 2016 r. 

61 

 

Okolicznościowa wystawa poświęcona Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu 
 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu 10 maja 2016 r. odczyt pana Andrzeja Denisa pt.: "Miraż dziedzicznej 
korony szwedzkiej obsesją polskich Wazów". Odczytowi towarzyszyła 
okolicznościowa wystawa kopii talarów i medali dynastii Wazów. 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawiony w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku w dniu 
7 czerwca 2016 r. odczyt pt.: "Medale upamiętniające osobę Marii Kazimiery, 
pochodzące z okresu koronacji i peregrynacji pary królewskiej po Pomorzu 
Gdańskim. Uwagi ikonograficzne", który wygłosił Jan Gustaw Rokita, doktorant 
WNHiS UKSW, specjalista ds. historii medalierstwa, autor licznych artykułów 
naukowych opublikowanych m.in. w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych, 
Biuletynie Numizmatycznym, Przeglądzie Numizmatycznym, Warszawskim 
Pamiętniku Numizmatycznym. 
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Prelegent Jan Gustaw Rokita 
 

 

Uczestnicy odczytu 
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Długoletni sympatyk Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, p. ppłk /r/, mgr Henryk Karpiński zorganizował 
przedstawioną w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni do 15 czerwca 2016 r. 
wystawę pt. "Udział Marynarki Wojennej w misjach zagranicznych Wojska 
Polskiego". Na wystawie można było zobaczyć m.in. odznaczenia polskie, ONZ, 
NATO i około 70 odznaczeń stron konfliktów (Afganistan, Chiny, Irak, Korea, 
Wietnam, USA). 

 

 

 

Fragmenty wystawy 
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Od 18 marca do 30. kwietnia 2016 r. w Filii Naukowej Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego 
w Gdańsku można było oglądać wystawę pt. "Banknoty Wolnego Miasta 
Gdańska". 

Na wystawie zaprezentowano bony i banknoty Wolnego Miasta Gdańska, 
pochodzące ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska. Przegląd pieniędzy papierowych rozpoczęły emisje markowe, 
które były tzw. pieniądzem namiastkowym (Notgeldscheine) wydawanym przez 
Senat Wolnego Miasta z pierwszą datą emisji 31 października 1922 r. Kolejne 
walory odnosiły się do waluty guldenowej - emisje Gdańskiej Kasy Centralnej 
powołanej 19 października 1923 r. oraz Banku Gdańskiego powołanego 
20 listopada 1923 r. 

Kuratorami wystawy byli Mariusz Habkowski z ramienia Oddziału 
Gdańskiego PTN i dr Tomasz Olkowski z ramienia MHMG.  

 

 

 

Fragment wystawy 
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Z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Fundacji Oświatowej im. gen. pil. 
St. Karpińskiego w Gdyni, Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego przekazał jej założycielowi, panu Henrykowi 
Karpińskiemu list gratulacyjny. 

 

◙ 



 
KOMUNIKATY 

 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku 
odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) 
godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - otwarte 
spotkania połączone z odczytami. 
 

 
 
 
Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://www.ptn-gdansk.za.pl 
 
Na stronie internetowej: 
- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy), 
- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych, 
- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych łącznie z pełnymi tekstami w wersji elektronicznej, 
- informacja o medalach wydanych przez OG PTN, 
- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN, 
- informacja o władzach OG PTN, 
- linki do ciekawych stron numizmatycznych. 
 
 
 
Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-
Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047 
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